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Uchwały WZ 28.05.2017r 
 
 

1. Przyjęto uchwałę w sprawie regulaminu WZ. 
 

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego WZ z dnia 24.04.2016r. 

 

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności zarządu i wykonania budżetu 

za roku ubiegły. 

4. Zatwierdzenie sprawozdania z czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej. 

5. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe tj. 

� Bilans 

� Rachunek zysków i strat 

� Informacje dodatkową ŁOW-1 za rok gospodarczy 2016/17  

 

6. Zatwierdzenie działalności i budżetu Koła na rok 2017/2018 r. 
 

7. Składkę członkowską 2016/2017 ustala się w wysokości 25 złoty 

miesięcznie płatną kwartalnie ostatnia wpłata do 31 marca , a wpisowe 

do Koła w kwocie 4-krotnej  składki na Zrzeszenie . 

8. Prace gospodarcze ustala się w wysokości 20 godzin na jednego członka 

w tym 10 godzin w gestii Zarządu lub ekwiwalent w wysokości 20 złoty za  

godzinę plus sobota gospodarcza (obowiązkowa ) zgodna z 

harmonogramem prac , a prace na rzecz Koła mają być wykonane do 

końca stycznia. 

 

9. Zwolnieni z prac gospodarczych: 
� Członkowie Koła po ukończeniu 70 roku życia 
� Członkowie Koła na indywidualną i uzasadnioną prośbę  
� Członkowie Koła którzy wniosą indywidualny wkład w poprawę 

gospodarki  łowieckiej lub inną na rzecz Koła. 
 

10. Walne Zgromadzenie zwalnia Kolegów którzy ukończyli 70 rok życia    
oraz  Kolegów uczących się do 25 roku na studiach stacjonarnych  50 %  
składki na rzecz Koła. 
 

11. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do zawierania umów na 
organizowanie polowań dewizowych  w miarę potrzeb finansowych  Koła 
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12.  Upoważnia się Zarząd Koła  do zawierania umów na dzierżawę  użytków  

rolnych w ilościach niezbędnych  do prowadzenia gospodarki łowieckiej. 

 

13. Osobom szacującym szkody wypłacić po 75 zł/brutto po zakończonym 

protokole 

 

14.  Przewodniczącym komisji do szacowania szkód jest Kol. Łowczy Marian 

Kotliński  członkami Kol. Józef Kowalek , Kol. Stanisław Kowalski, Kol. 

Bogusław Brzana Kol. Karol Brzana lub inny członek koła. 

            Protokół sporządzony jest przez minimum dwie osoby . 

 

15.  Zatwierdza się wydawania zezwoleń na polowania indywidualne. 

Zezwolenie na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia do jednego 

miesiąca po uregulowaniu wszystkich  należności wobec Koła. 

�  jelenie byki w ilości 3  szt. pozostawić w gestii Zarządu z 

przeznaczeniem na polowanie dewizowe. 

 

16.  Zwolnić kolegę Henryka Kościańskiego, Przemysława Prusiewicza  i 

Mariana Kotlińskiego z prac  na  rzecz Koła w związku z wypuszczeniem  

na teren obwodu podhodowanych  bażantów. 

 

17.  Na każde polowanie zbiorowe  każdy myśliwy może zaprosić jednego 

kolegę   i  ponosi koszty naganki za gościa z wyjątkiem gości 

zaproszonych przez Zarząd. 

 

18.  Zwalnia się za prac na rzecz Koła oraz przyznaje do odstrzału po 7 sztuk 

dzików kolegom: Dionizy Prusiewicz , Przemysław  Prusiewicz, Jakub 

Prusiewicz . Zwalnia się z prac gospodarczych oraz przyznaje do odstrzału 

5 sztuk dzików: Jacek  Kokot, po 3 sztuki dzików: Bogdan Cieciura, Marian 

Kotliński. Odstrzały ważne do 31.03.2017 r. 

 

 

19.  Dla gości zaproszonych na polowanie indywidualne ustala się odpłatność               

w wysokości 100 zł/brutto na okres 2 tygodni , może być wydany na 

wszystkie gatunki zwierzyny łownej oprócz jeleni byków i danieli. Gość 

może polować tylko w obecności myśliwego zapraszającego. WZ ustala 5 

odstrzały nieodpłatne dla gości w gestii  Zarządu Koła i 5 szt. sarna kozioł. 

 




